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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค
ในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็น
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีอาย ุ15 ปีข้ึนไป ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีเร่ิมค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพจากการบริโภค
อาหารท่ีไม่ถูกสุขลกัษณะและเร่ิมหนัมาสนใจอาหารเพื่อสุขภาพมากข้ึน จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามท่ี
ผา่นการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) Reliability) โดยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha) รวมเท่ากบั 0.9697 เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติการทดสอบแบบ t-test 
สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่
โดยใชว้ธีิ LSD และสถิติการถดถอยพหูคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 36-45 ปี มีสถานภาพโสด มีระดบั
การศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีช่วงรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 50,000 บาทข้ึนไป มีการ
ตดัสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาปัจจยัด้านส่วนประสมทาง
การตลาดเป็นรายดา้น พบวา่ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคามีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด และผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบวา่ ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพแตกต่างกนั อย่างมีมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 นอกจากน้ีปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ค าส าคัญ : การตดัสินใจบริโภค, ประชากรศาสตร์, ส่วนประสมทางการตลาด, อาหารเพื่อสุขภาพ 
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Abstract 
 

The objectives of this study were 1) to study demography factors such as sex, age, marriage status, 
degree of study, occupation and average monthly income that affected to the decision to take healthy foods of 
consumers in Bangkok. 2) to study marketing mix factors which related to decision making such as product, 
price, place, promotion affected to the decision to take healthy foods of consumers in Bangkok. The sample 
group was 400 people of consumers in Bangkok. The questionnaire was used to be a tool for collecting the 
data with the total Cronbach’s Alpha 0.9697. The data collected were analyzed by using the frequency, 
percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were tested by Independent Sample (t-test), One-
way ANOVA (F-test), in case of its had statistical significant different testing a pair of variables by LSD was 
used to test hypothesis for each pair in order to see which pair are different and Multiple Regression Analysis. 

The results of study showed that the most of the respondents are female, aged between 26-33 years 
old, with single marital status, have bachelor’s degree, work as employee of private company, have average 
monthly income more than 50,000 baths. The Decision to take healthy foods are at the highest level, when 
focus in a part showed that price has the highest mean. Moreover, the results of hypothesis testing showed that 
demography factors of consumers in Bangkok with age, degree of study, and average monthly income make 
the decision to take healthy foods differently at statistical significance of 0.05 levels. Futhermore, marketing 
mix factors such as product, price and place had effect to the decision to take healthy foods of consumers in 
Bangkok at statistical significance of 0.05 levels. 
Keywords: Consumer purchasing decisions, Demography, Marketing Mix, Healthy Foods 

 
บทน า 

กลุ่มโรค NCDs (Noncommunicable diseases) หรือโรคไม่ติดต่อ เป็นปัญหาสุขภาพอนัดบัหน่ึงของ
โลกทั้งในมิติของจ านวนการเสียชีวิตและภาระโรคโดยรวม โดยกลุ่มโรค NCDs ท่ีพบการเสียชีวิตมากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ โรคหวัใจและหลอดเลือด รองลงมาคือ โรคมะเร็ง โรคทางเดินหายใจเร้ือรัง และโรคเบาหวานตามล าดบั 
โดยปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดการสูญเสียปีสุขภาวะและส่งผลกระทบต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
รุนแรง ส าหรับสถานการณ์ในประเทศไทยนั้น กลุ่มโรคไม่ติดต่อยงัคงเป็นปัญหาสุขภาพอนัดับหน่ึงของ
ประเทศทั้งในมิติของจ านวนการเสียชีวิต และภาระโรคโดยรวม ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัสถานการณ์
โลก โดยท่ีโรคไม่ติดต่อท่ีเป็นสาเหตุการตาย 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ โรคมะเร็งรวมทุกประเภท รองลงมาคือ โรค
หลอดเลือดสมอง และโรคหวัใจขาดเลือด (กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กองโรคไม่ติดต่อ , 2562)ซ่ึง
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สาเหตุของโรคไม่ติดต่อเร้ือรังเป็นโรคท่ีไม่ไดเ้กิดจากการติดเช้ือโรคและไม่ไดติ้ดต่อจากคนสู่คนแต่เป็นโรคท่ี
เกิดจาการใช้ชีวิตประจ าวนัท่ีไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการไม่ออกก าลงักาย ความเครียด พกัผ่อนไม่เพียงพอ 
การสูบบุหร่ี และท่ีส าคญัท่ีสุด คือ การรับประทานอาหารท่ีไม่เหมาะสม ไม่วา่จะเป็นการรับประทานอาหารรส
หวานจดั เคม็จดั อาหารท่ีมีไขมนัสูง อาหารป้ิงยา่ง รวมถึงการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (นนัทกร ทองแตง, 2562) 
จากเหตุการณ์และปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าส่ิงท่ีสามารถป้องกนัและแกไ้ขโรค NCDs ไดดี้ท่ีสุด คือ 
การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพท่ีเหมาะสม ส่งผลให้ปัจจุบนัทั้งภาครัฐและเอกชนทัว่โลกรวมถึงในประเทศ
ไทยหันมาให้ความส าคญัในการส่งเสริมประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนหันมาบริโภคอาหารท่ีก่อให้เกิดผลดีต่อ
สุขภาพและป้องกนัโรคต่างๆเพิ่มมากข้ึน จนเกิดเป็นเทรนด์การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในช่วงทศวรรษท่ีผา่น
มา จากการส ารวจของ Euromonitor พบวา่ มูลค่าตลาดอาหารเพื่อสุขภาพทัว่โลกมีแนวโนม้เติบโตอยา่งต่อเน่ือง
และคาดการณ์วา่ภายในปี 2560 มูลค่าตลาดจะสูงถึง  1 ลา้นลา้นดอลลาห์สหรัฐ หรือประมาณร้อยละ 15 ของ
มูลค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมทั้งหมด ประเทศท่ีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเป็นอนัดบัตน้ๆของโลกส่วนใหญ่เป็น
ประเทศท่ีมีก าลงัซ้ือค่อนขา้งสูง เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฝร่ังเศส และจีน ในประเทศไทยนั้นคาดวา่แนวโนม้
ของอาหารเพื่อสุขภาพในไทยยงัคงเติบโตต่อไป โดยมีปัจจยัสนับสนุน อย่างเช่น เทรนด์ดูแลห่วงใยใส่ใจ
สุขภาพ ซ่ึงเป็นพฤติกรรมเด่นชดัมากข้ึนในกลุ่มผูบ้ริโภคทุกช่วงวยั หรือความส าคญัต่อการดูแลและเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์ของตวัเองทั้งรูปร่างหนา้ตาให้ดูดีและประทบัใจแก่คนรอบขา้ง รวมถึงทิศทางประชากรท่ีค่อยๆกา้ว
เขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุยิง่กระตุน้ใหต้อ้งดูแลสุขภาพมากข้ึน (ศูนยอ์จัฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร, 2560) 

จากขอ้มูลขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงท าการศึกษาเร่ืองการตดัสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ตามปัจจยัประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉล่ียต่อเดือน และส่วนประสมทางการตลาด  ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริม
การตลาด  เพื่อเป็นแนวทางให้ผูท่ี้สนใจหรือเป็นเจา้ของธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ไดท้ราบถึงความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภค รวมถึงพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อสามารถน าไปปรับใช้และ
พฒันากลยุทธ์ทางการตลาดและการบริหารงานต่างๆเพื่อให้ตรงกับความต้องการและความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด 

 
วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 

1 เพื่อศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉล่ียต่อเดือน ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

2 เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการ
ส่งเสริมการตลาด ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
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วรรณกรรมและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 
1. แนวคิด และทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยประชากรศาสตร์ 
 

ประชากรศาสตร์ หรือ Demography มีรากศพัทม์าจากภาษากรีก 2 ค า คือ Demo = people คือ ประชากร 
และ Graphy = description หรือ study คือ การบรรยายหรือการศึกษา ดงันั้น ประชากรศาสตร์ (Demography) จึง
เป็นการพรรณนาหรือศึกษาเก่ียวกบัคนหรือประชากร (สุคนธ์ ประสิทธ์ิวฒันเสรี, online) สอดคล้องกบั             
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาด
ครอบครัว สถานภาพ รายได ้ อาชีพ ระดบัการศึกษา องคป์ระกอบเหล่าน้ีเป็นเกณฑ์ท่ีนิยมน ามาใชใ้นการแบ่ง
ส่วนการตลาด  

 
2. แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) กล่าวในเร่ืองส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) เป็น
เคร่ืองมือท่ีประกอบดว้ยส่ิงต่างๆดงัต่อไปน้ี 

1. ผลิตภณัฑ์ (Product) คือ ส่ิงท่ีเสนอขายสู่ตลาดเพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือความตอ้งการของ
ลูกคา้ให้เกิดความสนใจ การจดัหา การใช้หรือการบริโภคท่ีสามารถท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ Armstrong 
and Kotler (2009) ประกอบดว้ยส่ิงท่ีสัมผสัไดแ้ละสัมผสัไม่ได ้เช่น บรรจุภณัฑ์ สี ราคา คุณภาพตราสินคา้ 
บริการและช่ือเสียงของผูข้าย ผลิตภณัฑอ์าจจะเป็นสินคา้ บริการ สถานท่ี บุคคล หรือความคิด ผลิตภณัฑ์ท่ีดีตอ้ง
มีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ จึงจะมีผลท าใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถขายได ้ 

2. ราคา (Price) หมายถึง จ านวนท่ีตอ้งจ่ายเพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑ์หรือบริการ หรือเป็นคุณค่าทั้งหมดท่ี
ลูกคา้รับรู้เพื่อให้ไดผ้ลประโยชน์จากการใช้ผลิตภณัฑ์หรือบริการคุม้กบัเงินท่ีจ่ายไป ราคาเป็น P ตวัท่ีสองท่ี
เกิดข้ึน ถดัจาก Product ราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของ
ผลิตภณัฑก์บัราคา (Price) ของผลิตภณัฑน์ั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือ วิธีก าหนดราคาก็มีอยู่
ดว้ยกนั 3 แบบ คือ ก าหนดราคาตามความตอ้งการของลูกคา้ (มาจากการส ารวจ) หรือ ก าหนดราคาตามตลาด 
(สังเกตจากคู่แข่ง) หรือ ก าหนดราคาตามตน้ทุน+ก าไรท่ีตอ้งการ 

3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง ช่องทางท่ีลูกคา้จะสามารถเขา้ถึงผลิตภณัฑ์ของเราได ้
รวมถึงวธีิการท่ีจะน าผลิตภณัฑ์หรือบริการนั้นๆไปยงัผูบ้ริโภคให้ทนัต่อความตอ้งการเพื่อเป็นการกระตุน้ความ
ตอ้งการบริโภค 
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4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการส่ือสารการตลาดเพื่อท าให้ธุรกิจสามารถส่ือสารไปยงั

กลุ่มเป้าหมาย และน าไปสู่การโนม้นา้วให้กลุ่มเป้าหมายตดัสินใจบริโภคสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ นบัวา่เป็นหวัใจ
ส าคญัของการตลาด โดยในปัจจุบนัสามารถท าการโฆษณาในส่ือหลายรูปแบบ  หรืออาจเป็นการท ากิจกรรม
เพื่อใหผู้บ้ริโภคไดมี้ส่วนร่วม โดยใชเ้คร่ืองมือการส่งเสริมการตลาดท่ีมีหลากหลายประสมประสานกนั 
 
3. แนวคิด และทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจบริโภค 
 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ได้ให้ความหมายเก่ียวกับการตดัสินใจ (Decision Making) ว่า 
กระบวนการเลือกจากหลาย ๆ ทางเลือกท่ีไดพ้ิจารณาอยา่งดีวา่เป็นทางให้บรรลุวตัถุประสงค ์ ไดใ้นทุกๆเร่ือง 
จนน าไปสู่การตดัสินทางเลือกท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์อยา่งสูงสุด สอดคลอ้งกบั ฉตัยาพร เสมอใจ (2550) ท่ีกล่าว
ว่า การตดัสินใจ หมายถึง กระบวนการท่ีส าคญัและอยู่ภายในจิตใจของผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นกระบวนการในการ
เลือกท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่างๆ ท่ีมีอยู่ ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่างๆของ
สินคา้และบริการอยูเ่สมอ โดยท่ีเขาจะเลือกสินคา้หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จ ากดัของสถานการณ์  หลงัจาก
เกิดส่ิงกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการของผูบ้ริโภคแล้วบางคร้ังผูบ้ริโภคอาจคิดไม่ตรงกบัการกระท าเสมอไป 
ดงันั้นการวิเคราะห์กระบวนการตดัสินใจซ้ือจึงเร่ิมข้ึน ขั้นตอนท่ีผูบ้ริโภคท าการเลือกสินคา้ท่ีตอ้งการซ้ือ คือ 
กระบวนการตดัสินใจซ้ือ (Consumer Purchase Decision Process) แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนดงัน้ี 

1. การตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ (Problem or Need Recognition) เป็นขั้นตอนแรกของการ
ตดัสินใจซ้ือ คือการมองเห็นความแตกต่างระหวา่งสถานการณ์ในอุดมคติกบัสถานการณ์จริง, Need or Want มา
กระตุน้ให้เกิดการตดัสินใจ เพื่อท่ีจะเติมเต็มส่วนต่างระหว่างสภาพอุดมคติกบัสภาพความเป็นจริง เช่น การ
พบวา่นมในตูเ้ยน็หมด หรือพบวา่คอมพิวเตอร์ท่ีใชอ้ยูไ่ม่สามารถท างานได ้เป็นตน้ 

2. การแสวงหาขอ้มูล (Search for Information) ภายหลงัจากการมองเห็นปัญหาแลว้ ผูบ้ริโภคจะเร่ิม
คน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถแกปั้ญหาหรือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้
โดยจะคน้หาขอ้มูลจากแหล่งภายในก่อน  (Internal search)  และหากขอ้มูลมีไม่เพียงพอก็จะหาจากแหล่งขอ้มูล
ภายนอก (External search) ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคคน้ควา้หาจากแหล่งอ่ืนภายนอกท่ีไม่ไดม้าจากความทรงจ า 

3. การพิจารณาทางเลือก (Alternative evaluation) เม่ือผูบ้ริโภคไดข้อ้มูลจากขั้นตอนท่ี 2 แลว้ก็จะ
ประเมินทางเลือกและตดัสินใจทางเลือกท่ีดีท่ีสุดโดยจะค านึงถึงประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บและตอบสนองความ
พึงพอใจได ้โดยการเปรียบเทียบขอ้มูลเก่ียวกบัคุณสมบติัของแต่ละสินคา้และคดัสรรในการท่ีจะตดัสินใจเลือก
ซ้ือจากหลากหลายตรายีห่อ้ใหเ้หลือยี่ห้อเดียว อาจข้ึนอยูก่บัความเช่ือนิยมศรัทธาในยี่ห้อนั้นๆหรืออาจข้ึนอยูก่บั
ประสบการณ์ของผูบ้ริโภคท่ีผา่นมาในอดีต 
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4. การตดัสินใจบริโภค (Decision Making) โดยปกติผูบ้ริโภคจะใชเ้วลาในการตดัสินใจซ้ือสินคา้แต่

ละชนิดไม่เท่ากนั คือ สินคา้บางอยา่งตอ้งการเวลาในการตดัสินใจนาน ในขณะท่ีสินคา้บางอยา่งก็ซ้ือไดท้นัที 
 
4. ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัอาหารเพือ่สุขภาพ 
 

องคก์ารอนามยัโรคไดนิ้ยามเร่ืองอาหารสุขภาพวา่ การรับประทานอาหารท่ีไม่มีคุณภาพ ร่วมกบัการไม่
ออกก าลงักายจะเป็นบ่อเกิดโรคเร้ือรัง องคก์ารอนามยัโลกไดแ้นะน าอาหารสุขภาพดงัน้ี (Siamhealth, online) 

- รับประทานอาหารท่ีสมดุลและมีน ้าหนกัท่ีปกติ 
- ใหล้ดอาหารไขมนั และหลีกเล่ียงไขมนัอ่ิมตวั  
- ใหรั้บประทานอาหารพวกผกั ผลไม ้ธญัพืชเพิ่มมากข้ึน 
- ลดอาหารท่ีมีน ้าตาล 
- ลดอาหารเคม็ 

ส าหรับ National Health Service (NHS) ของประเทศองักฤษไดนิ้ยามอาหารสุขภาพไวว้า่ มีสองปัจจยัท่ี
ตอ้งค านึงถึงไดแ้ก่ 1) รับประทานอาหารท่ีให้พลงังานสมดุลกบัพลงังานท่ีใช ้ 2) รับประทานอาหารท่ีมีความ
หลากหลาย พร้อมทั้งก าหนดแนวทางอาหารสุขภาพไวด้งัน้ี 1) ทุกท่านตอ้งรู้จกัจานอาหารสุขภาพซ่ึงมีอาหาร
ทั้งหมด 5 หมู่   2) ในจานอาหารสุขภาพจะบอกเราวา่ควรจะรับประทานอาหารใหมี้สัดส่วนอยา่งไร 

ส าหรับสมาคมโรคหวัใจประเทศอเมริกาไดก้ าหนดอาหารสุขภาพไวด้งัน้ี 
                 1.รับประทานผกัและผลไมเ้พิ่มโดยตั้งเป้าใหรั้บไดว้นัละ 4-5ส่วนทุกวนั 
                 2.ให้รับประทานธญัพืชเพิ่ม Eat more whole-grain foods เน่ืองจากผกัและผลไมมี้ไขมนัต ่า ใยอาหาร
สูงไดแ้ก่ Whole-grain foods include whole-wheat bread, rye bread, brown rice and whole-grain cereal. 
                 3.ให้ใชน้ ้ ามนั olive (มะกอก), canola (คาโนลา), corn (ขา้วโพด) or safflower (ดอกค าฝอย) oil 
ส าหรับปรุงอาหารและจ ากดัจ านวนท่ีใช ้
                 4.รับประทานไก่ ปลา ถัว่มากกวา่เน้ือแดง เน่ืองจากมีปริมาณไขมนันอ้ยกวา่เน้ือแดง 
                 5.อ่านฉลากก่อนซ้ือหรือรับประทานทุกคร้ังเพื่อเลือกอาหารท่ีมีคุณภาพ 

ในขณะท่ี  กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันวิจัยโภชนาการ  
มหาวทิยาลยัมหิดล (2542) ไดคิ้ดคน้โภชนบญัญติั 9 ประการ ซ่ึงเป็นขอ้ปฎิบติัการกินอาหารเพื่อสุขภาพท่ีดีของ
คนไทย ประกอบดว้ย 
                 1. กินอาหารครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ใหห้ลากหลายและหมัน่ดูแลน ้าหนกัตวั 

     2. กินขา้วเป็นอาหารหลกัสลบักบัอาหารประเภทแป้งเป็นบางม้ือ 
     3. กินพืชผกัใหม้ากและกินผลไมเ้ป็นประจ า 
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     4. กินปลา กินเน้ือไม่ติดมนั ไข่และถัว่เมล็ดแหง้เป็นประจ า 
     5. ด่ืมนมใหเ้หมาะสมตามวยั 
     6. กินอาหารท่ีมีไขมนัแต่พอเหมาะ 
     7. หลีกเล่ียงการกินอาหารท่ีมีรสหวานจดัและเคม็จดั  
     8. กินอาหารท่ีสะอาดปราศจากการปนเป้ือน 
     9. งดหรือลดเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ 

 
ผลการวจัิย 
 

ส่วนที ่1 ผลการศึกษาขอ้มูลปัจจยัประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
เป็นการศึกษาวิเคราะห์ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ ของตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และศึกษาวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด และปัจจยัการตดัสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ผลส ารวจผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน พบวา่ ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 72.00 มีช่วงอายุระหวา่ง 36 - 45 ปี จ านวนทั้งส้ิน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.25 มีสถานภาพโสด จ านวนทั้งส้ิน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.25  มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวนทั้งส้ิน 
257 คน คิดเป็นร้อยละ 64.25 มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวนทั้งส้ิน 287 คน คิดเป็นร้อยละ 71.75 มี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 50,000 บาทข้ึนไป จ านวนทั้งส้ิน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด โดยรวมทั้งหมดอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นราคา มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด เท่ากบั 4.42 ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31 ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 ตามล าดบั 

การตดัสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร  พบว่า ผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร มีการตดัสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.37 

 
ส่วนที ่2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
1. ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
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พบว่า  ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือนท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจ
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ แตกต่างกนั อยา่งมีมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ส่วน ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมี
เพศ สถานภาพสมรส อาชีพท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ไม่แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร พบวา่ ตวัแปรส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05 ส่วนตวัแปรส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 
ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
 

1. ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีอายท่ีุต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ แตกต่าง
กนั โดยท่ีอายุ 15 –25 ปี มีการตดัสินใจบริโภคโดยรวม นอ้ยกวา่ อายุ 36 – 45 ปี นอกจากน้ี อายุ 15 –25 ปี มีการ
ตดัสินใจบริโภคโดยรวม นอ้ยกวา่ อาย ุ46 – 55 ปี รวมถึง อาย ุ15 –25 ปี มีการตดัสินใจบริโภคโดยรวม นอ้ยกวา่ 
อายุ 66 ปีข้ึนไป อีกคู่หน่ึงคือ อายุ 26 –35 ปี มีการตดัสินใจบริโภคโดยรวม นอ้ยกวา่ อายุ 36 – 45 ปี นอกจากน้ี 
อาย ุ26 –35 ปี มีการตดัสินใจบริโภคโดยรวม นอ้ยกวา่ อายุ 46 – 55 ปี และอายุ 26 –35 ปี มีการตดัสินใจบริโภค
โดยรวม นอ้ยกวา่ อายุ 66 ปีข้ึนไป จากผลดงักล่าวจะเห็นวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุมากข้ึนก็จะมีการตดัสินใจบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพมากข้ึน อาจเป็นเพราะผูบ้ริโภคท่ีมีอายุมากข้ึนเร่ิมท่ีจะค านึงถึงสุขภาพของตวัเองมากข้ึน 
เพราะร่างกายท่ีอาจจะเร่ิมไม่แข็งแรงเหมือนช่วงวยัเด็ก หรือวยัรุ่น รวมถึงเป็นวยัท่ีหนา้ท่ีการงานมัน่คง รายได้
มากพอสมควร จึงมีอ านาจจบัจ่ายมากกวา่กลุ่มอ่ืนๆ ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงเห็นวา่การเจาะกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นวยัท างาน 
ผูสู้งอายุ เป็นส่ิงท่ีเหมาะสม โดยพฒันาส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ให้เขา้ถึงผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี จะท าให้สามารถเพิ่มยอดขายไดม้ากข้ึน เช่น ควรเน้นความสะอาด วตัถุดิบ
ปลอดสารพิษและส่ิงเจือปน มีรายการอาหารให้เลือกหลากหลาย รวมถึงออกแบบบรรจุภณัฑ์และอาหารให้มี
ความสวยงามเพื่อดึงดูดใจลูกค้า ควรมีสินค้าหรือเมนูเพื่อคนสูงอายุโดยเฉพาะ เช่น อาหารเพื่อผู ้ป่วย
โรคเบาหวาน อาหารท่ีมีโภชนาการครบทุกหมู่ เป็นตน้ รวมถึงมีบริการขายทางช่องทางออนไลน์และบริการ
จดัส่งเพื่อสนองขอ้จ ากดัของเวลาหรือชีวิตอนัเร่งรีบของผูค้นวยัท างานท่ีไม่สามารถจดัหาอาหารท่ีดีต่อสุขภาพ
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ไดค้รบทุกม้ือตามท่ีตอ้งการ หรือการเลือกโลเกชัน่ร้านคา้ให้สอดคลอ้งกบักบัรูปแบบการใช้ชีวิตของผูบ้ริโภค 
เช่น ร้านอาหารคลีนท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มกัจะเป็นวยัท างานก็ควรมองหาท าเลท่ีเป็นยา่นศูนยก์ลางของธุรกิจ 
ร้านอาหารมงัสวรัิติและร้านอาหารเจท่ีผูบ้ริโภคมกัจะเป็นผูสู้งอายุหรือผูป่้วยควรตั้งใกลส้ถานพยาบาลหรือใกล้
แหล่งชุมชน 

ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพ แตกต่างกนั โดยท่ีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีการตดัสินใจบริโภคโดยรวม นอ้ยกวา่ ระดบัการศึกษา
ปริญญาโท ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยัน้ีวา่ ผูบ้ริโภคยิ่งมีการศึกษาสูง ก็จะยิ่งตดัสินใจในการ
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพท่ีมากข้ึน อาจเป็นผลมาจากการท่ีผูท่ี้มีการศึกษาท่ีสูงกวา่จะไดเ้ปรียบมากกวา่ในการ
เป็นผูรั้บสารท่ีดีเพราะมีความรู้ช่วยคดักรองสารนั้น สามารถหาขอ้มูลเพิ่มเติมจากแหล่งท่ีเช่ือถือได ้แต่จะไม่เช่ือ
อะไรท่ีไม่มีหลักฐานหรือมีเหตุผลรองรับเพียงพอ จึงท าให้สามารถรับรู้ถึงขอ้ดีของการบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพวา่จะส่งผลดีต่อร่างกายอยา่งไรบา้งเพราะมีการศึกษาวิจยัและขอ้มูลท่ีรองรับมากมายจากสถาบนัต่างๆ  
จึงควรพฒันาส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย เพื่อให้ตรงกบั
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี โดยการตั้งราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ เน่ืองจากอาหารเพื่อ
สุขภาพส่วนใหญ่มีราคาท่ีค่อนขา้งสูงมาจากวตัถุดิบท่ีเลือกใช้ แต่หากผูบ้ริโภคมองเห็นคุณประโยชน์ของ
สารอาหารว่าท่ีเขาจะได้รับคุม้กบัเงินท่ีเสียไปเลยท าให้ผูบ้ริโภคยอมจ่ายในราคาท่ีสูงเพื่อแลกกบัอาหารท่ีมี
คุณภาพดี แต่ถา้หากตั้งราคาสูงเกินไปอาจท าใหผู้บ้ริโภคไม่ซ้ือเช่นกนั เน่ืองจากในปัจจุบนั ผูบ้ริโภคสามารถหา
ขอ้มูลข่าวสารและมีข้อมูลของราคาผลิตภณัฑ์จนเกิดการเปรียบเทียบได้จากหลากหลายแหล่ง โดยเฉพาะ
ช่องทางออนไลน์ท่ีเขา้มามีบทบาทเป็นอยา่งมากในปัจจุบนั 

ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได้ต่อเดือนท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพ แตกต่างกนั โดยท่ีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท มีการตดัสินใจบริโภคโดยรวม 
นอ้ยกวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 โดยท่ีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท มีการ
ตดัสินใจบริโภคโดยรวม นอ้ยกวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท รวมถึงรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่
หรือเท่ากบั 10,000 บาท มีการตดัสินใจบริโภคโดยรวม นอ้ยกวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 50,000 บาทข้ึน
ไป เช่นเดียวกบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 –20,000 บาท มีการตดัสินใจบริโภคโดยรวม นอ้ยกวา่ รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีการตดัสินใจบริโภคโดยรวม นอ้ย
กวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 50,000 บาทข้ึนไป รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มีการตดัสินใจ
บริโภคโดยรวม นอ้ยกวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท 
มีการตดัสินใจบริโภคโดยรวม นอ้ยกวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 – 50,000 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 
50,000 บาทมีการตดัสินใจบริโภคโดยรวม นอ้ยกวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 50,000 บาทข้ึนไป และรายได้
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เฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท มีการตดัสินใจบริโภคโดยรวม นอ้ยกวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 
50,000 บาทข้ึนไป จากผลการวิจยัดงักล่าวแสดงว่า ผูท่ี้มีรายไดต่้อเดือนสูง มีการตดัสินใจบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพท่ีมากกวา่ผูท่ี้มีรายไดต้  ่ากวา่ อาจจะเพราะเน่ืองจากวา่อาหารเพื่อสุขภาพมีราคาสูงกวา่อาหารทัว่ไป แต่
ส าหรับผูมี้รายได้สูงแล้ว จะมีมาตรฐานการด าเนินชีวิตท่ีดี มีอ านาจการจบัจ่ายใช้สอยสูง ไม่ตอ้งกงัวลเร่ือง
ปัญหาทางดา้นการเงิน จึงสามารถคดัสรรส่ิงท่ีดีท่ีสุดให้กบัตวัเองเสมอ รวมถึงเร่ืองอาหารการกินท่ีตอ้งดีต่อ
สุขภาพและสอดคล้องกบัรูปแบบชีวิตยุคใหม่ในด้านความสะดวกสบาย ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงเห็นว่า การน าส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มาพฒันาเพื่อรองรับแนวโนม้ความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มดงักล่าวจึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นในการท าธุรกิจท่ีเก่ียวกบัอาหารเพื่อสุขภาพ ซ่ึงอาจตอ้ง
ค านึงถึงท าเลท่ีตั้งของร้านท่ีตอ้งเดินทางไดส้ะดวก มีท่ีจอดรถพอเพียง มีบรรยากาศร้านท่ีน่านัง่โปร่งสบาย มี
อาหารรสชาติท่ีดี  สีสันสวยงาม รวมถึงการมีช่องทางการช าระเงินท่ีหลากหลาย ไม่วา่จะเป็น เงินสด,บตัรเครดิต
, E-Wallet, QR code ท่ีจะตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลายของผูบ้ริโภค 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์ต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัจึงเสนอแนะจากผลการวิจยัท่ีพบว่าความสะอาดเป็นประเด็นท่ีส าคญัมาก
ท่ีสุด จึงตอ้งให้ความส าคญักบัเร่ืองน้ีมากท่ีสุดเช่นกนั ส่วนล าดบัถดัมาคือ คุณภาพของอาหาร ควรควบคุม
คุณภาพให้มีมาตรฐานเดียวกนั รสชาติของอาหารควรอร่อยและสามารถสนองความตอ้งการลูกค้า การใช้
วตัถุดิบปลอดสารเคมีและส่ิงเจือปน ควรมีการคดัสรรส่ิงท่ีดีท่ีสุดให้ลูกคา้เสมอ  ความหลากหลายของรายการ
อาหารและความสวยงามของอาหารและบรรจุภณัฑ ์ก็ส าคญัเช่นเดียวกนั เพราะการท่ีลูกคา้จะเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
ของเรา ส่ิงแรกท่ีลูกคา้สัมผสัและมองเห็นคือความสวยงามของอาหารและบรรจุภณัฑ์และความหลากหลายของ
อาหาร รวมถึงการสร้างช่ือเสียงของร้านโดยการควบคุมปัจจยัต่างๆขา้งตน้ใหค้งท่ีเสมอ ก็จะสามารถดึงดูดลูกคา้
ใหม่ รวมถึงรักษาลูกคา้เก่าใหซ้ื้อผลิตภณัฑไ์ปตลอด 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา มีความสัมพนัธ์ต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค
ในกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัจึงเสนอแนะจากผลการวิจยัท่ีพบว่า การแสดงราคาอาหารท่ีชัดเจน เป็นประเด็นท่ี
ส าคญัท่ีสุด ซ่ึงเป็นประโยชน์ส าหรับทั้งเจา้ของกิจการท่ีไม่ตอ้งเสียเวลาตอบค าถามเร่ืองราคาและผบ้ริโภคท่ี
สามารถรู้ราคาไดท้นัที ไม่ตอ้งเสียเวลาสอบถามเช่นกนั ท าให้การตดัสินใจบริโภคไดง่้ายข้ึน รองลงมา ไดแ้ก่ 
ราคาอาหารเหมาะสมกบัปริมาณและคุณภาพ เพราะผูบ้ริโภคสามารถหาขอ้มูลเปรียบเทียบจากแหล่งต่างๆได้
ง่าย ถา้ราคาสูงเกินไป ผูบ้ริโภคก็จะไม่ซ้ือผลิตภณัฑ ์ถดัมาคือ มีอาหารท่ีราคาหลากหลายใหเ้ลือกซ้ือ ก็เป็นปัจจยั
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ท่ีส าคญัเช่นกนั เพราะการท่ีหลายราคาก็อาจเป็นการกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจง่ายข้ึน เช่น ช่วงส้ินเดือนท่ีเงิน
เหลือนอ้ยแต่ยงัอยากทานอาหารเพื่อสุขภาพก็อาจซ้ือผลิตภณัฑ์ราคาถูกลงมา แต่ถา้ตน้เดือนท่ีการเงินคล่องตวัก็
ซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพท่ีมีราคาสูงข้ึน เป็นตน้ ส่วนการเปรียบเทียบราคาก่อนเลือกรับประทานอาหาร ก็มกัเกิด
ข้ึนกบัผูบ้ริโภคเสมอ เพราะทุกคนตอ้งการส่ิงท่ีดีท่ีสุดให้กบัตนเอง ดงันั้นกิจการก็ควรให้ส่ิงท่ีดีท่ีสุดให้ลูกคา้
พร้อมกบัการอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คงของกิจการไปพร้อมกนั 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีความสัมพนัธ์ต่อการบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัจึงเสนอแนะจากผลการวิจยัท่ีพบว่า บรรยากาศร้านน่านัง่และ
โปร่งสบายเป็นขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด สะทอ้นถึงไลฟ์สไตล์ของผูค้นในปัจจุบนัท่ีมกัไปทานอาหารในร้านท่ีมี
บรรยากาศดี มีสถานท่ีถ่ายรูป เจา้ของกิจการจึงควรค านึงถึงการปรับปรุงร้านให้ตอบสนองความตอ้งการในขอ้น้ี 
ล าดบัถดัมาคือ ท าเลท่ีตั้งของร้านเดินทางไดส้ะดวกและมีท่ีจอดรถเพียงพอ เน่ืองจากการจราจรในปัจจุบนัท่ีท า
ให้ผูค้นเสียเวลาอยู่บนท้องถนนในแต่ละวนั ปัจจยัการเดินทางและสถานท่ีจอดรถจึงมีความส าคญัต่อการ
ตดัสินใจไปรับประทานอาหาร ถา้เดินทางไม่สะดวกหรือไม่มีท่ีจอดรถ ลูกคา้ก็มกัจะไม่ไปสถานท่ีนั้น ส่วนการ
ขายทางออนไลน์และบริการจดัส่ง รวมถึงช าระค่าอาหารดว้ยหลากหลายช่องทาง ไดแ้ก่ เงินสด บตัรเครดิต, 
บตัรเดบิต, E-Wallet, QR Code ก็มีความส าคญั เพราะในปัจจุบนัการสั่งอาหารเดลิเวอร่ีก าลงัไดรั้บความนิยม
เพราะสามารถตอบสนองความสะดวกสบายของผูบ้ริโภคได ้รวมถึงการเขา้สู่สังคมไร้เงินสดก็เป็นปัจจยัท่ีท าให้
กิจการตอ้งรองรับการช าระเงินในหลากหลายช่องทางเพื่อตอบสนองผูบ้ริโภคดว้ยเช่นกนั 

 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 

1. การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาภาพมุมกวา้งเร่ืองการตดัสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพท่ีไม่
เฉพาะเจาะจงวา่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพประเภทใด ซ่ึงในวิจยัคร้ังต่อไป อาจใชต้วัแปรท่ีเป็นประเภทอาหารเพื่อ
สุขภาพ ได้แก่ อาหารมงัสวิรัติ อาหารเจ อาหารแมคโครไบโอติกส์ อาหารชีวจิต อาหารฟังก์ชนั อาหารคลีน 
เพื่อให้ได้ผลวิจัยท่ีเฉพาะเจาะจงมากข้ึนว่าผูบ้ริโภคสนใจอาหารเพื่อสุขภาพประเภทใดมากท่ีสุด เพื่อให้
ผูป้ระกอบการน ามาใชพ้ิจารณาวา่ควรมุ่งพฒันาผลิตภณัฑป์ระเภทใดมากท่ีสุดเช่นกนั 

2. ควรท าการขยายขอบเขตงานวิจัยให้กว้าง ข้ึน โดยท าการศึกษาและวิจัยผู ้บริโภคท่ีอาศัย
นอกเหนือจากเขตกรุงเทพมหานคร ม่ีเป็นเมืองใหญ่ในภูมิภาคต่างๆ เช่น ภาคเหนือ คือจงัหวดัเชียงใหม่ ภาคใต ้
คือ สงขลาหรือภูเก็ต ภาคตะวนัออก คือ จงัหวดัชลบุรีหรือระยอง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คือ นครราชสีมา
หรือขอนแก่น ซ่ึงจะท าให้ไดรั้บขอ้มูลท่ีหลากหลายจากทุกแหล่งขอ้มูล เพื่อเป็นประโยชน์ในการต่อยอดหรือ
ตดัสินใจลงทุนของผูป้ระกอบกิจการในภูมิภาคนั้นๆต่อไป 
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